
Hard aan het werk
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief zo vlak voor de zomer willen we jullie informeren waarmee we de komende maanden druk zijn. 
Komen jullie helpen? Heel graag.

Opknappen van de kantine
De kantine wordt de komende tijd verder opgeknapt. 
Er zijn nieuwe lampen die opgehangen gaan worden en 
de team- en statafels zijn besteld en worden nu 
 geproduceerd. Het is de bedoeling dat het scherm 
verplaatst wordt naar de muur naast de ingang naar de 
kleedkamers en de prijzenkast gaat geplaatst worden in 
het raam. Er zijn rekken aangeschaft om de tassen in te 
plaatsen zodat de kantine na de wedstrijden niet 
rommelig wordt. Hieronder alvast een beeld van de 
team- en statafels.

Opknappen van de kleedkamers
In de week van 9 tot en met 13 juli willen we de kleedkamers gaan opknappen. Een vriendelijk verzoek aan de teams 
om een kleedkamer voor je rekening te nemen. We bedoelen hiermee dat wij de materialen ter beschikking stellen en 
dat jullie met elkaar een kleedkamer opknappen. De kleedkamer krijgt dan de naam mee die je team er aan wil geven. 
We willen elke avond van 19.00 uur tot 22.00 uur aanwezig zijn. Na afloop hebben we op vrijdag de 13e een gezellige 
bijeenkomst met een hapje en een drankje. Er zijn al teams die zich gemeld hebben.  
Aanmelden bij: d.j.methorst@outlook.com 

Terras 
Na het verwijderen van de tribune heeft de gemeente een mooi stuk 
betegeld en die hebben we al gedeeltelijk ingericht en gaan we verder 
inrichten met banken en parasols. Nu staan er 3 parasols, maar met 
ingang van het nieuwe seizoen worden dat er 5 en zullen er 10 tafels in 
de clubkleuren van SC Overamstel worden geplaatst (3 staan er al). 
Elk team kan een tafel sponsoren. 
Je krijgt als tegenprestatie een plaat op de tafel met daarop de naam van 
je team en alle spelers. De kosten voor zo’n tafel zijn € 200,–.  
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Namens het bestuur,
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Er zijn op dit moment al 5 teams die een tafel sponsoren. Blijf niet achter 
en zorg dat je team ook een tafel krijgt. Willen jullie ook een tafel, laat het 
me even weten. d.j.methorst@outlook.com

Voortgang verbouwing
Op 28 mei werden we verblijd met een brief van de gemeente met de volgende tekst: 
‘Namens de gemeente Amsterdam erken ik met dit schrijven uw vereniging als eigenaar van de opstallen en geef ik u 
toestemming voor de verbouwing. Het betreft het clubgebouw en het kleedgebouw’.
Dit betekent dat we eindelijk verder kunnen. Deze week is de aanvraag voor de subsidie de deur uitgegaan en de 
planning is dat we aan het eind van het seizoen 2018-2019 kunnen starten en dat we in het nieuwe seizoen 2019-2020 
onze vernieuwde kantine en kleedkamers kunnen betrekken. We verwelkomen dan ook een nieuwe gebruiker de BSO 
(Buitenschoolse opvang) Natuur Fontijn.

Jong geleerd, oud gedaan
Het is leuk om te zien dat het aantal spelers groeit dat vader wordt of is geworden. 
We willen de ouders laten weten dat we met ze meeleven en hebben daarvoor een leuk 
presentje. De eerste werd al uitgereikt aan Joost van Keeken. Uiteraard hebben we een 
meisjes- en jongensvariant.

Contributie
Voor het aanstaande seizoen zal de contributie geïnd worden per 1 augustus 2018. Je krijgt hiervoor weer bericht van 
ClubCollect. Je krijgt de mogelijkheid om in een keer of in 4 termijnen te betalen. Help ons mee en zorg dat je op 
tijd betaalt.


